
 

Заява про приєднання до Договору 

 

Відомості про Абонента 

Прізвище, ім`я, по батькові  

Місце реєстрації  

Паспорт Серія             № 

Виданий ( ким і коли)  

Ідентифікаційний номер  

Відомості про контактні телефони  

E-mail  

Цією заявою підтверджую, що я ознайомлений з умовами Договору про надання послуг ТОВ «Гіптел», який розміщеного на 

сайті Оператора за адресою www.giptel.net, приймаю умови цього Договору та добровільно зобов'язуюся виконувати обов'язки 

Абонента згідно із Договором, а також даю згоду на обробку ТОВ «Гіптел» моїх персональних даних з метою забезпечення 

своєчасного надання послуг, їх обліку та проведення розрахунків за надані послуги. 

 

ПАРАМЕТРИ НАДАННЯ ПОСЛУГИ, ЗАМОВЛЕННОЇ АБОНЕНТОМ 
АДРЕСА НАДАННЯ 

ПОСЛУГИ: 
 

ТАРИФНИЙ ПЛАН: Безлімітний 10  Безлімітний 12  Безлімітний 20  PON 30  

Многоэтажка. 

Безлімітний 12 

 Многоэтажка. 

Безлімітний 15 

 Многоэтажка. 

Безлімітний 25 

 Многоэтажка. 

Безлімітний 30 

 

СТАТИСТИКА: www.giptel.net 
Телефон технічної підтримки: 631003, (099)533-05-89 

 

 

Дата _________201___р.        Підпис ___________________ 

 

 
Реквізіти для оплати послуг ТОВ «Гіптел” 

 

п/р 2600130580801 в ПАТ « БАНК КРЕДИТ ДНЕПР »   МФО:305749  ЄРДПОУ:36724008, призначення платежу: абонентська 

плата за доступ до мережі Інтернет, абонент ______(вказати П.І.Б.), адреса _____ 

 

 
Акт приймання-передачі виконаних робіт 

м.Нікополь                                                                                                                   «____» _______________ 

Виконання робіт з будівництва абонентського вводу, підключення кінцевого обладнання, демонстрацію якості роботи 

замовлених послуг (швидкості та доступу до мережевих ресурсів) за адресою: 

________________________________________________________ представником оператора згідно із умовами публічного 

договору про надання телекомунікаційних послуг від 01/10/2013 ТОВ «Гіптел» підтверджую. Заперечення до якості 

проведених робіт та отримуваних послуг відсутні. 

 

____________________/ ____________________  (підпис, П.І.Б.)       

 
 

Повідомлення 

Про включення персональних даних до бази персональних даних 

На вимогу ч.2 ст. 12 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 року, Товариство з обмеженою відповідальністю «Гіптел» повідомляє 

Вам про те, що персональні дані _________________________________________________________________________________________________________  

(Прізвище, ім’я та по батькові) 

включені до Бази персональних даних «Абоненти» з метою забезпечення своєчасного надання телекомунікаційних послуг, їх обліку та проведення розрахунків за надані 

послуги. 

Метою обробки Ваших персональних даних є забезпечення реалізації адміністративно-правових, цивільно-правових, податкових відносин, відносин у сфері 

бухгалтерського обліку та аудиту, відносин у сфері телекомунікаційних послуг. 

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» Абонент (Суб'єкт персональних даних) має право: 

1. знати про місцезнаходження бази персональних даних, яка містить його персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження та / або місце 

проживання (перебування) володільця чи розпорядника цієї бази або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім 

випадків, встановлених законом; 

2. отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані, 

що містяться у відповідній базі персональних даних; 

3. на доступ до своїх персональних даних, що містяться у відповідній базі персональних даних; 

4. отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються 

його персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст його персональних даних, які зберігаються; 

5. пред'являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх персональних даних органами державної влади, органами місцевого самоврядування 

при здійсненні їхніх повноважень, передбачених законом; 

6. пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником цієї бази, якщо ці дані 

обробляються незаконно чи є недостовірними; 

7. на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням 

чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи; 

8. звертатися з питань захисту своїх прав щодо персональних даних до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, до повноважень яких 

належить здійснення захисту персональних даних; 

9. застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних. 

Примірник повідомлення отримано 

 

Підпис   _____________________________   Дата__________________________ 


